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 باعتماد التعليم المدمج  وعليه قامت اللجنة العلمية في كليتنا برفع التوصيات التالية الى مجلس الكلية المحترم 2020/2021الدراسي   على توصيات  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وخطة جامعة المثنى للعامبناء 

 السبوع لطلبة داخل الكلية  وليوم واحد في ابتقليل تواجد ا -1

 ( طالب   12الى  10تكون المجاميع صغيرة عدد كل مجموعه صغيرة  ) - -2

 , صناعة االسنان, طب اسنان االطفال , وقاية االسنان  ( ان , امراض اللثة , طب الفممواد العملية التي تعطى في الحرم الجامعي  للمرحلة الرابعة  هي )جراحة الفم , معالجة االسنال -3

 ( ن تقويم االسنا ) بمحاضرات تفاعلية هي   Google meetالمواد العملية التي تعطى على منصة ال  -4 

  

Time 10.30-8.30 12.30-10.30 2.30-12.30 4-6 PM 8-9 PM 

4-5 5-6 

  االحد

O.surgery   )A1) clinic  د. احمد طالب+ د. اسامة الداغر 
Periodontics  (A2) clinic. د.سامر سالم   

Operative   )B1) clinic  د. هبه احمد  
Pedodontics &Prevention )B2) clinic د.شيماء عبد هللا   

Prosthetic (C1)  clinic   د. يشرى محمد 
O. medicine  (C2) clinic. د. صباح قيصر 

 

O.surgery   )B1)  clinic  د. احمد طالب+ د. اسامة الداغر 
Periodontics  (B2) clinic.  د.سامر سالم 
Operative   )C1)  clinic   د. هبه احمد  

Pedodontics &Prevention )C2) clinic د.شيماء عبد هللا  
Prosthetic (A1)  clinic د. يشرى محمد     

O. medicine  (A2) clinic.  د. صباح قيصر 

 
O.surgery   )C1)  clinic  د. احمد طالب+ د. اسامة الداغر 

Periodontics  (C2) clinic. د.سامر سالم 
Operative   )A1) clinic   د. هبه احمد  

Pedodontics &Prevention )A2) clinic د.شيماء عبد هللا  
Prosthetic (B1) clinic   د. يشرى محمد 

O. medicine  (B2) clinic. د. صباح قيصر 

 

Prevention 

 د.هبة احمد

 رمز الصف 

vbyz3b5 

  

 

Prosthetic 

 د. محمد عبد العزيز

 رمز الصف 

z52pgah 

 Orthodontics clinic    االثنين

د. حيدر سعد    

https://meet.google.com/loo

kup/cv2ta6mpnk 

O. medicine 

 د. محمد جاسم

 رمز الصف 

xoo357r 

 Orthodontics    الثالثاء

. د. حيدر سعد   

jihbld2 

  

Periodontics 

 د.سامر سالم

g55jqki 

 

 

 O.surgery     االربعاء
 د. اسامة الداغر

vy6ead2 
يالخم
 س

   Pedodontics 

 د. شيماء عبد هللا

nb7kns3 

 Operative 

 د. شيماء عبد هللا

33raob7 

https://meet.google.com/lookup/cv2ta6mpnk
https://meet.google.com/lookup/cv2ta6mpnk

